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UCHWAŁA NR XLII/325/09 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE  

z dnia 12 października 2009 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach 
administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138  

poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) i art. 17 oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,  

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225,  

poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 

poz. 1413) oraz w zwi>zku z uchwał> Rady Miejskiej w Sokółce Nr XVI/121/07 z dnia  

30 paadziernika 2007 r., po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka, uchwała Nr XIV/132/99 

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 grudnia 1999 r., zmieniona uchwał> Nr XXXI/239/05 Rady 

Miejskiej w Sokółce z dnia 1 marca 2005r.,: 

ROZDZIAŁ 1 

USTALENIA OGÓLNE.  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Sokółka”, uchwała Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 15 grudnia 1999 r., zmieniona uchwał> Nr XXXI/239/05 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 

1 marca 2005r. uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sokółki w granicach administracyjnych i czCWci obszaru gminy Sokółka uchwalonego uchwał> nr 

XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 marca 2006 r. obejmuj>c> teren okreWlony jako 

obszar opracowania o ł>cznej powierzchni 43,69 ha, zgodnie z rysunkiem planu stanowi>cym 

załacznik Nr 1.  

2. Zmiana planu składa siC z nastCpuj>cych integralnych czCWci niniejszej uchwały:  

1) czCWci tekstowej planu stanowi>cej treWć niniejszej uchwały;  

2) czCWci graficznej - rysunku planu na mapie skali 1:1000 - zał>cznik Nr 1;  

3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyłocenia projektu planu 

do publicznego wgl>du – zał>cznik Nr 2;  

4) sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wynikaj>cych z planu, 

nalec>cych do zadaM własnych gminy – zał>cznik Nr 3.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 okreWla siC w dalszych przepisach niniejszych 

ustaleM, dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki tego dopuszczenia.  

§ 2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu w skali 1:1000 stanowi>cym 

zał>cznik Nr l s> ustaleniami obowi>zuj>cymi:  
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1) granice opracowania obszaru objCtego planem miejscowym;  

2) przeznaczenie terenów objCtych planem;  

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania;  

4) granica strefy ochrony konserwatorskiej;  

5) obiekty wpisane do rejestru zabytków;  

6) zabytkowe pierzeje placów i ulic;  

7) linie zabudowy obowi>zuj>ce;  

8) linie zabudowy nieprzekraczalne.  

§ 3. Ilekroć w dalszych przypisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;  

2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC, o ile z treWci przepisu nie wynika 

inaczej;  

3) przepisach szczególnych - nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w prawomocnych 

decyzjach administracyjnych;  

4) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 

przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi;  

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe;  

6) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siC przez to czCWć działki budowlanej prze-

znaczon> na zieleM urz>dzon> lub ogród;  

7) obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC, na której nalecy usytuować 
płasz¬czyznC Wciany budynku z zakazem jej przekroczenia elementami kubaturowymi 

z wyj>tkiem schodów zewnCtrznych, tarasów wejWciowych, pochylni dla niepełnosprawnych 

i daszków ochronnych;  

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć 
kubaturowa czCWć budynku;  

9) usługi nieuci>cliwe - nalecy przez to rozu¬mieć usługi które nie s> zaliczone do przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko i nie wymagaj>cych sporz>dzenia raportu 

oddziaływania na Wrodowisko, o uci>cliwoWci mieszcz>cej siC w granicach działki do której 

inwestor posiada tytuł prawny;  

10) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć powierzchniC zabudowy wszystkich 

budynków i obiektów kubaturowych istniej>cych i projektowanych – zlokalizowanych na 

działce, liczonej po zewnCtrznym obrysie murów lub obudowy Wcian przyziemia,  

a w przypadku nadwieszeM, podcieni z podporami i przejazdów - po obrysie wycszych 

kondygnacji tychce budynków i obiektów kubaturowych;  
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11) usługach towarzysz>cych - nalecy przez to rozumieć lokal ucytkowy, dobudowany, 

wbudowany lub wydzielony w budynku mieszkalnym, w którym powierzchnia ucytkowa 

usługi przeznaczonej do prowadzenia działalnoWci gospodarczej wynosić bCdzie do 50 % 

powierzchni ucytkowej budynku;  

12) urz>dzeniach towarzysz>cych - nalecy przez to rozumieć urz>dzenia WciWle zwi>zane 

z prawidłowym funkcjonowaniem terenu okreWlonego liniami rozgraniczaj>cymi;  

13) wysokoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć wysokoWć budynków lub innych obiektów 

kubaturowych; okreWlon> w metrach, liczon> od najnicszej rzCdnej terenu bezpoWrednio 

przylegaj>cego, do obiektu, do kalenicy dachu budynku, b>da do najwycszego punktu jego 

bryły.  

§ 4. Wszystkie ustalenia planu mog> być realizowane pod warunkiem zgodnoWci z przepisami 

szczególnymi i odrCbnymi - przez co nalecy rozumieć przepisy ustaw z przepisami 

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 

i orzeczeM administracyjnych.  

ROZDZIAŁ 2 

PRZEZNACZENIE TERENÓW, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 

PRZESTRZENNEGO ORAZ PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

§ 5. 1. Ustala siC tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 

1.1MN.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC:  

1) funkcjonowanie wbudowanych w budynki mieszkalne i gospodarcze usług nieuci>cliwych do 

50 % powierzchni całkowitej budynku;  

2) lokalizacjC sieciowych urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

3) lokalizacjC budynków gospodarczych i garacy, przy czym ich ł>czna powierzchnia zabudowy 

nie moce być wiCksza nic 70% powierzchni zabudowy istniej>cego lub projektowanego domu 

jednorodzinnego;  

4) usytuowanie budynków gospodarczych i garacy na granicy działki;  

5) usytuowanie budynków gospodarczych i garacy w odległoWci 1,5 m od granicy drogi 

wewnCtrznej, ci>gu pieszo-jezdnego lub dojazdu do innej działki, stanowiacej teren zabudowy 

jednorodzinnej lub teren zabudowy usługowej.  

3. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynków rozbudowywanych ustala siC 
nastCpuj>ce wymagania:  

1) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze ucytkowe lecz nie wiCcej 

nic 12,00 m od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku;  

2) wysokoWć Wrednia fundamentów nad poziomem terenu nie wiCcej jak 1,00 m;  

3) wysokoWć budynków gospodarczych i garacy nie moce przekraczać 6 metrów od poziomu 

przyległego terenu do kalenicy dachu;  

4) budynki lokalizowane przy ulicy powinny:  
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a) harmonizować z istniej>c> zabudow> wysokoWci> budynku, o ile taka zabudowa istnieje 

w s>siedztwie,  

b) zachować obowi>zuj>c> lub nieprzekraczaln> liniC zabudowy ustalon> na rysunku planu,  

c) szerokoWć frontu budynku powinna być zblicona do szerokoWci budynków s>siednich, takce 

z drugiej strony ulicy, z tolerancj> do 20 %,  

5) budynki przebudowywane i remontowane winny harmonizować z budynkami s>siednimi;  

6) ł>czna powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych, gospodarczych i garacy na działce 

nie moce przekroczyć 40% powierzchni działki;  

7) dachy dwu lub wielospadowe na zasadniczej bryle, przy zachowaniu nachylenia połaci 

dachowej od 25° do 45°, pokrycie dachówk> i materiałami dachówkopodobnymi w gamie 

kolorów czerwonych i br>zowych;  

8) dopuszcza siC stosowanie dachów jednospadowych o nachyleniu od 10° na przybudówkach, 

budynkach gospodarczych i garacach;  

9) nalecy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałoWci i jakoWci z preferowaniem 

licowania Wcian nastCpuj>cymi materiałami: cegła ceramiczna, drewno, kamieM i tynk;  

10) kolorystyka Wcian budynków powinna być ciepła i pastelowa;  

11) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej nic 25 % powierzchni 

działki;  

12) ustala siC stosowanie ogrodzeM acurowych o Wredniej wysokoWci do 1,60 m, z fundamentem 

wysokoWci do 40 cm ponad przyległym terenem i przeWwitem nad fundamentem nie mniej nic 
7 cm;  

13) przy granicy działki od strony ulicy zaleca siC stosowanie cywopłotów oraz szpalerów 

zimozielonej zieleni izolacyjnej.  

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje siC:  

1) budowC dwóch domów jednorodzinnych na jednej działce, bez wykonania podziału 

spełniajacego zasady podziału na działki okreWlone w ust. 5;  

2) lokalizacjC budynków tymczasowych za wyj>tkiem budynków zaplecza budowy, które winny 

być usuniCte w ci>gu jednego roku od odbioru budowlanego inwestycji;  

3) lokalizacjC garacy o wielkoWci ponad 2 stanowiska;  

4) wykonywanie ogrodzeM z pełnych prefabrykatów betonowych;  

5) budowy garacy blaszanych.  

5. Nalecy d>cyć do porz>dkowania podziałów na działki w celu zwiCkszenia inten-sywnoWci 

zabudowy, zachowuj>c nastCpuj>ce zasady:  

1) wszystkie działki musz> być dostCpne z drogi publicznej;  

2) szerokoWć działek powinna wynosić nie mniej jak 17 metrów;  

3) nalecy zachować k>t miCdzy granic> ulicy i działki zblicony do prostego.  

6. Na terenach istniej>cej zabudowy dopuszcza siC dokonanie podziału w celu korekty 

granic działki bez wydzielenia nowej działki budowlanej.  
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§ 6. 1. Ustala siC teren zabudowy wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 

2.1MW.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC:  

1) lokalizacjC usług nieuci>cliwych wolnostoj>cych i wbudowanych w budynki mieszkalne;  

2) lokalizacjC obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

3) lokalizacjC dróg wewnCtrznych, parkingów i garacy murowanych, oraz obiektów małej 

architektury niezbCdnych dla obsługi obszaru;  

4) urz>dzanie terenów zieleni, sportu i placów zabaw dla dzieci o znaczeniu osiedlowym.  

3. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynków rozbudowywanych ustala siC 
nastCpuj>ce wymagania:  

1) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 4 kondygnacji nadziemnych plus 

poddasze ucytkowe;  

2) budynki lokalizowane przy ulicy powinny:  

a) harmonizować z istniej>c> zabudow> wysokoWci> budynku przy zachowaniu rócnicy 

wysokoWci co najwycej o jedn> kondygnacjC,  

b) utrzymać istniej>c> liniC zabudowy,  

c) przy długoWci budynku ponad 20 metrów nalecy wprowadzić pionowy podział elewacji na 

sekcje nie przekraczaj>ce szerokoWci 15 metrów,  

d) budynki nie lokalizowane przy ulicy powinny harmonizować z trwał> istniej>c> zabudow>, 
wysokoWci> i rozwi>zaniami architektonicznymi;  

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy zawierać siC winien w przedziale 0,4 do 0,9;  

f) fdachy dwu lub wielospadowe przy zachowaniu nachylenia połaci dachowej od 20° do 45°;  

g) nalecy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałoWci i jakoWci z preferowaniem 

licowania Wcian materiałami ceramicznymi z wyj>tkiem płytek glazurowanych.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje siC:  

1) lokalizacjC obiektów nie zwi>zanych z potrzebami ogółu mieszkaMców osiedla;  

2) wydzielania terenu w celu odsprzedacy lub wydziercawienia na cele komercyjne.  

5. Na terenach, o których mowa w ust.l znajduj>cych siC w strefie ochrony konserwatorskiej 

układu urbanistycznego miasta Sokółki, okreWlonej na rysunku planu zakazuje siC:  

1) lokalizacje budynków tymczasowych, budek, blaszanych garacy i namiotów foliowych;  

2) organizowania przenoWnych stanowisk handlowych na terenie jak i na ulicach przyległych do 

terenu;  

3) ustawiania reklam wolnostojacych o powierzchni reklamy powycej 0,25 metra kwadratowego.  

§ 7. 1. Ustala siC tereny zabudowy usługowej nieuci>cliwej z towarzysz>c> zabudow> 
mieszkaniow> jednorodzinn> oznaczone na rysunku planu symbolem UMN i mieszkaniow> 
wielorodzinn> oznaczon> na rysunku planu symbolem UMW.  
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1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UMN przeznacza siC pod zabudowC usług 

nieuci>cliwych wbudowanych w budynki mieszkalne jednorodzinne do 80 % powierzchni 

całkowietej; Dopuszcza siC usługi jako odrCbny budynek z tym, ce powierzchnia usług nie 

moce przekroczyć 80% całkowitej powierzchni wszystkich budynków na działce zarówno 

istniejacych jak i projektowanych.  

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UMW przeznacza siC pod zabudowC usług 

nieuci>cliwych wbudowane w budynki mieszkalne wielorodzinne do 50 % powierzchni 

całkowietej;  

2. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynków rozbudowywanych ustala siC 
nastCpuj>ce wymagania kształtowania ładu przestrzennego:  

1) obowi>zuj> linie zabudowy okreWlone na rysunku planu, a w przypadku braku kontynacja linii 

zabudowy wynikaj>ca z istniejacego zagospodarowania na działce lub działkach s>siednich  

2) dopuszczalna wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze ucytkowe;  

3) poziom podłogi parterów usługowych, nowowznoszonych budynków na przedmiotowym 

obszarze nalecy projektować na poziomie zbliconym do poziomu terenu, w celu ułatwienia 

dostCpnoWci usług z chodnika;  

4) budynki lokalizowane przy ulicy powinny spełniać nastCpuj>ce warunki:  

a) harmonizować z istniejac> zabudow> wysokosci> budynku przy zachowaniu rócnicy 

wysokoWci co najwycej o jedn> kondygnacjC,  

b) utrzymać istniejac> liniC zabudowy na wysokosci piCtra i wycszych kondygnacji,  

c) przy długoWci budynku ponad 20 metrów nalecy wprowadzić pionowy podział elewacji na 

sekcje co około 15 metrów,  

d) dopuszcza siC mocliwoWć stosowania balkonów na elewacjach frontowych, o ł>cznej 

długoWci nie przekraczaj>cej 30 % długoWci elewacji budynku,  

e) lukarny od strony placów i ulic mocna projektować wył>cznie jako pojedyncze (bez 

mocliwoWci ich ł>czenia), ich forma, wielkoWć, sposób rozmieszczenia nie mog> 
powodować wracenia dominacji na elewacji frontowej,  

f) dopuszcza siC mocliwoWć stosowania okien połaciowych od strony Placu KoWciuszki 

o sumarycznej powierzchni nie przekraczaj>cej 15 % powierzchni połaci dachowej,  

g) zabrania siC wykonywania na piCtrach w elewacjach frontowych okien o szerokoWciach 

przekraczaj>cych 80 % ich wysokoWci,  

h) ustala siC zakaz licowania elewacji budynków materiałami okładzinowymi z tworzyw 

sztucznych i blachy,  

i) kolorystyka budynków: wyklucza siC stosowanie Wcian budynków i dachów w barwach nie 

wystCpuj>cych w tradycyjnej zabudowie centrum Sokółki, tj. niebieskim, zielonym 

i rócowym, zaleca siC kolory: odcienie bieli, odcienie sepii lub becu a w przypadku 

dachów: grafitowy, szary i ceglasty,  

j) ustala siC zakaz stosowania loggi od strony Placu KoWciuszki.  

5) budynki nie lokalizowane przy ulicy powinny tworzyć z istniej>c> zabudow> kompozycyjn> 
całoWć;  
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6) wskazników intensywnosci zabudowy nie okresla sie, lecz powierzchnia czynnej zieleni 

powinna stanowic co najmniej 10 % powierzchni działki;  

7) dachy dwu lub wielospadowe na głównej bryle budynku, przy zachowaniu nachylenia połaci 

dachowej od 20 do 45° dla obiektów o powierzchni zabudowy do 300 m
2
;  

8) na obiektach o powierzchni zabudowy przekraczajacych 300 m
2
 dopuszcza siC dachy 

o spadkach wynikaj>cych z przyjCtych rozwi>zaM architektoniczno-konstrukcyjnych;  

9) nalecy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałoWci i jakoWci;  

10) w granicach terenu zabudowy usługowej w granicach własnej działki nalecy zabezpieczyć 
miejsca parkingowe w ilosci 1 miejsce na 100 m

2
 powierzchni ucytkowej usług.  

3. Na terenach, o których mowa w ust 1 dopuszcza siC:  

1) lokalizacjC urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej;  

2) lokalizacjC dróg wewnCtrznych, parkingów i garacy murowanych, oraz niezbCdnych obiektów 

małej architektury;  

3) innych obiektów stanowi>cych programowy rozwój i podwycszaj>cych istniej>ce standardy 

zwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.  

§ 8. 1. Ustala siC tereny zabudowy usługowej nieuci>cliwej oznaczone na rysunku planu 

symbolem U, w tym:  

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem U przeznaczony pod zabudowC usług 

nieuci>cliwych nieokreWlonego profilu  

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UH przeznaczony pod zabudowC usług handlu;  

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UA przeznaczony pod zabudowC usług 

administracji;  

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UK przeznaczony pod zabudowC usług kultury;  

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UX przeznaczony pod zabudowC usług 

sakralnych- istniej>ca cerkiew i obiekty towarzysz>ce (przewidywana rekonstrukcja 

dzwonnicy);  

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2UX przeznaczony pod zabudowC usług 

sakralnych – plebania i obiekty towarzysz>ce;  

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UG przeznaczony pod zabudowC usług 

gastronomi;  

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ przeznaczony pod zabudowC usług 

zdrowotnych;  

9) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UŁ przeznaczony pod zabudowC usług ł>cznoWci.  

2. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynków rozbudowywanych ustala siC 
obowi>zuj>ce zasady kształtowania zabudowy okreWlone w §7 ust. 2 uchwały.  

3. W stosunku do okreWlonego w ust. 1 pkt 4, istniej>cego obiektu sakralnego - cerkiew 

prawosławna p.w. Vw. Aleksandra Newskiego, murowana, z 2 poł. XIX w. (1850-53), spalona 

w 1879 r., odbudowana po 1879 r. wraz z otaczaj>cym terenem w granicach okalaj>cego 
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ogrodzenia, wpisana do rejestru zabytków decyzj> WKZ-5340/36/87 z dnia 9.12.1987 r., nr rej. 

676, stanowi>ca monumentalny obiekt, pełni>ca rolC dominanty architektonicznej na Placu 

KoWciuszki, ustala siC:  

1) wszelkie prace przy zabytku mocna prowadzić po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków;  

2) nalecy zapewnienić wymagan> ekspozycjC ze wszystkich kierunków, zwłaszcza poprzez 

ograniczanie wysokoWci i rozmiarów oraz czCWciowe usuniCcie otaczaj>cej zieleni;  

3) na terenie 1UX dopuszcza siC wykonanie rekonstrukcji dzwonnicy i ogrodzenia.  

4. Na terenach, o których mowa w ust 1 dopuszcza siC:  

1) lokalizacjC urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej;  

2) lokalizacjC dróg wewnCtrznych, parkingów i garacy murowanych, oraz niezbCdnych obiektów 

małej architektury;  

3) realizacjC innych obiektów stanowi>cych programowy rozwój istniej>cych obiektów 

i podwycszaj>cych istniej>ce standardy funkcjonowania.  

§ 9. 1. Ustala siC tereny zieleni miejskiej i placów publicznych oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZP, w tym:  

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP stanowi>cy czCWć Placu KoWciuszki 

z miejscami postojowymi ogólnodostCpnymi.  

2) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZP stanowi>cy czCWć Placu KoWciuszki przy 

cerkwi z zieleni> urz>dzon>.  

3) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZP stanowiacy czCWć Placu KoWciuszki 

z zieleni> urz>dzon>.  

4) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4ZP stanowiacy Plac KiliMskiego z zieleni> 
urz>dzon>.  

5) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP stanowi>cy teren zieleni urz>dzonej.  

2. W stosunku do terenów wymienionych w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce zasady 

zagospodarowania:  

1) dla terenów oznaczonych 1ZP i 2ZP:  

a) południowa i wschodnia czCWć Placu KoWciuszki - nawierzchnia utwardzona,  

b) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych trwale zwi>zanych z gruntem; 

lokalizacja obiektów małej architektury wysokiej jakoWci (siedziska, latarnie, obiekty 

informacyjne itp.) wył>cznie na podstawie kompleksowego projektu zagospodarowania 

terenu dla całego placu. Dopuszcza siC lokalizacje stoisk handlowych i obiektów 

budowlanych zwi>zanych z imprezami okolicznoWciowymi oraz urz>dzeM infrastruktury 

technicznej zwi>zanych z urz>dzeniem tych terenów..  

c) mocliwoWć lokalizacji obiektów podziemnych w czCWci wschodniej bez zmiany poziomu 

podłogi placu (szalet publiczny, gastronomia). NawierzchniC nalecy wykonać w oparciu 

o wspólny projekt dla czCWci północnej i południowej Placu KoWciuszki z przewag> 
utwardzonych nawierzchni z materiałów szlachetnych (np. elementy z kamienia 
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naturalnego typu kostka sokólska) z rysunkiem modułowym podkreWlaj>cym jednorodnoWć 
przestrzeni placu, zakaz stosowania nawierzchni z betonu prasowanego (kostka „polbruk” 

itp.).  

d) oW kompozycyjna: Urz>d Miejski – cerkiew wyznacza zasadC lokalizacji dwóch wybitnych 

obiektów małej architektury – akcentów przestrzennych w formie rzeab, fontann lub np. 

zegara słonecznego, okreWlaj>cych charakter kacdej z dwóch przestrzeni, po wschodniej 

i zachodniej stronie cerkwi i maj>cych być ich kulminacj>. Arancacja tych przestrzeni 

winna zostać uzupełniona o elementy małej architektury o wysokich walorach estetycznych 

takie, jak: latarnie, siedziska, słupki, itp., jeWli potrzeba ich wystCpowania zostanie 

przewidziana w koncepcji i projekcie technicznym zagospodarowania placu. Musz> one 

spełniać warunek acurowoWci tzn. tak poszczególne obiekty jak ich grupy nie ogranicz> 
ekspozycji cerkwi, jednorodnoWci i czytelnoWci przestrzeni całego placu, a takce 

widocznoWci z wnCtrza placu obiektów w pierzejach.  

e) zieleM niska skomponowana z mał> architektur> moce zostać zaarancowana w otoczeniu 

przyszłego akcentu przestrzennego po zachodniej stronie cerkwi. Jej powierzchnia nie 

moce przekraczać 30% powierzchni tej czCWci placu. Dopuszcza siC utrzymanie szpalerów 

zieleni wysokiej równolegle do pierzei zachodniej i południowej z warunkiem ograniczania 

rozmiarów koron i utrzymania acurowego charakteru zieleni.  

2) dla terenu oznaczonego 3ZP :  

a) Plac KoWciuszki - czCWć północna. DostCpna dla ruchu pieszego, utwardzona podłoga placu 

z warunkiem realizacji zagospodarowania terenu obszaru na podstawie szczegółowego 

projektu zagospodarowania terenu dla całego Placu KoWciuszki z obowi>zkiem 

wprowadzenia wspólnego dla obszarów 1ZP, 2ZP, 3ZP i 1KDZ rozwi>zania nawierzchni 

pieszej z tym, ce nawierzchnia odcinka drogi 1KDZ (w granicach placu zg. z czCWci> 
graficzn>) powinna wyrócnaić siC w posadzce graficznie poprzez obnicenie poziomu 

z dostosowaniem do ruchu pojazdów do 3,5 tony. Do czasu realizacji obwodnicy 

pozostawia siC dotychczasow> klasC techniczn> dla tego odcinka drogi.  

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  

c) redukcja zieleni z pocz>tkowym utrzymaniem szpaleru lip wzdłuc terenu  

d) przeprowadzenie utwardzonej nawierzchni ruchu pieszego z materiałów wysokiej jakoWci 

na osi „b” cerkiew-kino z eliminacj> koliduj>cych z ni> drzew,  

e) lokalizacja symbolicznego obiektu na tej osi, lokalizacja elementów małej architektury 

(ławki, oWwietlenie).  

f) zakaz ucywania nawierzchni z betonu prasowanego (kostka „polbruk”),  

g) mocliwoWć skomponowania zieleni niskiej i Wredniej w układach acurowych 

geometrycznych podkreWlaj>cych oW cerkiew – kino i cerkiew- Plac KiliMskiego ,  

h) lokalizacja wiaty przystankowej w formie acurowej, o ograniczonych gabarytach.  

i) ograniczanie gabarytów drzew, ac do ich eliminacji, z mocliwoWci> wprowadzania zieleni 

niskiej lub ewentualnie acurowych, geometrycznych układów drzew o kontrolowanych 

koronach.  

j) docelowo dominacja utwardzonej nawierzchni pieszej wysokiej jakoWci. Zakaz 

wprowadzania wszelkich stałych i czasowych obiektów i urz>dzeM z wyj>tkiem: siedzisk, 

latarni oWwietlenia ulicznego i koszy na Wmieci.  
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k) bezwzglCdna ochrona pomnika przyrody – „DCbu WolnoWci” ze stref> powierzchni 

nieutwardzonej umocliwiaj>cej nawodnienie i napowietrzenie systemu korzeniowego,  

l) otwarcie pola widocznoWci na osi Plac KiliMskiego – cerkiew przez usuniCcie zieleni. 

MocliwoWć skomponowania acurowego szpaleru drzew z gatunków o walorach ozdobnych 

o koronach podatnych na formowanie wzdłuc projektowanego parkingu bez mocliwoWci 

urz>dzenia ci>głej powierzchni trawiastej.  

m) budowa posadzki ruchu pieszego z materiałów wysokiej jakoWci.  

n) dopuszcza siC etapowe pozostawienie kiosku z pras> z mocliwoWci> jego remontu lub 

wymiany na nowszy obiekt, jednak bez mocliwoWci budowy obiektu trwale zwi>zanego 

z gruntem. Docelowo do likwidacji.  

o) zakaz wprowadzania wszelkich stałych i czasowych obiektów i urz>dzeM z wyj>tkiem: 

siedzisk, latarni oWwietlenia ulicznego, koszy na Wmieci, jednego słupa ogłoszeniowego, 

ewentualnie ozdobnych, nieucytkowych elementów małej architektury wysokiej jakoWci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej zwi>zanych z urz>dzeniem tych terenów..  

3) dla terenu oznaczonego 4ZP i 5ZP dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i obiektów:  

a) małej architektury o przeznaczeniu wypoczynkowo - rekreacyjnym,  

b) placyków zabaw dla dzieci,  

c) urz>dzeM infrastruktury technicznej zwi>zanych z urz>dzeniem tych terenów.  

§ 10. 1. Ustala siC tereny parkingów ogólnodostCpnych oznaczone na rysunku planu 

symbolem KP.  

2. Na terenach KP dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM infrastruktury technicznej zwi>zanej 

z urz>dzaniem tych terenów.  

ROZDZIAŁ 3 

WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH.  

§ 11. 1. Na terenie objCtym planem funkcje publiczne pełni>:  

1) Plac KoWciuszki z przyległymi do niego ulicami;  

2) ulice Białostocka i GrodzieMska.  

2. Wymagania dotycz>ce przestrzeni publicznych wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2 s> 
okreWlone w § 9 niniejszej uchwały.  

1) wszelkie inwestycje na tych terenach wynikać powinny z zasad podnoszenia standardu 

ucytecznoWci publicznej oraz;  

2) być objCte stałym nadzorem plastycznym;  

3) i monitoringiem ze wzgledów bezpieczenstwa publicznego.  
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ROZDZIAŁ 4 

ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.  

§ 12. Na terenie opracowania planu ustala siC zakaz lokalizacji funkcji i urz>dzeM szkodliwych 

oraz uci>cliwych dla Wrodowiska i zdrowia ludzi.  

§ 13. 1. Ustala siC zakaz wykonywania prac ziemnych zmieniajacych rzeabC terenu o wiecej 

jak 2,0 metry w poziomie i naruszaj>cych stosunki wodne.  

2. W trakcie prac ziemnych, pruchnicz> warstwC gleby nalecy zmagazynować i nastCpnie 

wykorzystać do zagospodarowania terenu biologicznie czynnego.  

§ 14. W zakresie zasad gospodarowania wodami i ich ochrony przyjmuje siC za obowi>zuj>ce 

zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu Wcieków nie spełniaj>cych 

obowi>zuj>cych norm regulowanych przepisami szczegółowymi.  

§ 15. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony powietrza atmosferycznego:  

1) uznaje siC za celowe podejmowanie działaM realizacyjnych w zakresie instalowania urz>dzeM 
przeciwdziałaj>cych zanieczyszczeniom powietrza;  

2) nalecy d>cyć do stosowania proekologicznych noWników energii cieplnej jak: gaz, energia 

elektryczna, energia słoneczna.  

§ 16. W zakresie ochrony ludzi i Wrodowiska przed hałasem i wibracjami ustala siC ce 

dopuszczalny poziom hałasu w granicach opracowania planu winien być zgodny 

z obowiazuj>cymi przepisami szczególnymi.  

§ 17. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony powierzchni ziemi:  

1) obowi>zuj> ustalenia zawarte w rozdziale 2 dotycz>ce wielkoWci powierzchni terenu 

biologicznie czynnego w terenach zabudowy,  

2) obowi>zuje zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi i odprowadzania do 

gruntów nieczystoWci płynnych.  

ROZDZIAŁ 5 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.  

§ 18. 1. Na terenie wystCpuj> obiekty objCte ochron> na podstawie ustawy o ochronie 

zabytków.  

2. Obiektami wpisanymi do Rejestru Zabytków s>:  

1) Zabytkowy układ przestrzenny miasta Sokółka w granicach okreWlonych w decyzji z dnia  

20 XII 1982r. znak KL.WKZ.-5340/2/82 NR. rejestru 514 Wojewódzkiego Wydziału Kultury 

i Sztuki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do 

rejestru zabytków  

2) Cerkiew Prawosławna p.w. Ww. Aleksandra Newskiego z najdujaca siC na Rynku zbudowana 

w latach 1850-1853, nr rejestru 676 z 09.12.1987r.  
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3. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagaj>:  

1) prace i roboty okreWlone przepisami (art. 36) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrzeWnia 2003 r. ze zm.)  

2) podział, poł>czenie lub scalanie nieruchomoWci;  

3) usuniCcie drzew lub krzewów z terenu lec>cego w granicach strefy konserwatorskiej 

znajduj>cej siC w granicach okreWlonych planem.  

4) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;  

5) zmiana przeznaczenia lub sposobu wykorzystania zabytku;  

6) umieszczanie na zabytku, wpisanym do rejestru, urz>dzeM technicznych, tablic, reklam, 

napisów, anten i masztów;  

7) sprzedac, zamiana, darowizna lub oddanie w wieczyste ucytkowanie, ustanowienie trwałego 

zarz>du, wnoszenie zabytków jako wkładu niepieniCcnego do spółek.  

4. Ustala siC obowi>zek nadzoru archeologicznego na terenie objCtym ochron> 
konserwatorsk>.  

§ 19. Ochrona historycznego układu przestrzennego miasta Sokółka i polegać ma na:  

1) zachowaniu historycznego rozplanowania układu osadniczego i historycznej najbardziej 

zabytkowej struktury miasta i jej elementów krystalizuj>cych tj. rynku i przylegaj>cej do niego 

prostok>tnej sieci ulic, znajduj>cego siC w strefie ochrony konserwatorskiej wraz 

z towarzysz>c> im zieleni>, historycznego układu komunikacyjnego i parcelacyjnego,  

a w szczególnoWci przebiegu dróg w obecnych liniach rozgraniczaj>cych i zabudowy;  

2) zachowaniu, restauracji i modernizacji technicznej zabudowy historycznej, prawnie chronionej 

i postulowanej do objCcia ochron> prawn> i podniesienia standardu funkcjonalnego oraz 

technicznego (w zakresie wyposacenia w systemy kanalizacyjne i proekologiczne systemy 

energetyczne);  

3) zachowanie obiektów współczesnych harmonizuj>cych przyjCtymi rozwi>zaniami 

architektonicznymi, skal> i zastosowanymi materiałami z obiektami zabytkowymi;  

4) stosowaniu zindywidualizowanych form architektonicznych poszczególnych obiektów lub ich 

grup, z zachowaniem harmonijnych gabarytów całoWciowych zespołów zabudowy  

i z dbałoWci> o sylwetC przestrzenn> kwartału zabudowy;  

5) dostosowaniu nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej chronionego obszaru 

w zakresie sytuacji, skali, bryły i typowych cech budownictwa tradycyjnego oraz 

w nawi>zaniu do lokalnej tradycji budowlanej;  

6) zachowaniu tradycyjnej dyspozycji funkcjonalno - przestrzennej zabudowy pierzei rynku i ulic 

okreWlonych na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym;  

7) lokalizowaniu funkcji ucytkowych niekolizyjnych z historycznymi funkcjami obszaru, 

zapewniaj>cych utrzymanie dobrego stanu technicznego zabudowy i zagospodarowania oraz 

atrakcyjnoWć turystyczn>;  

8) eliminowanie funkcji ucytkowych i obiektów kolizyjnych pod wzglCdem sanitarnym 

i estetycznym z walorami kulturowymi obszaru zabytkowego.  
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§ 20. Ustala siC ochronC budynków zabytkowych nie ujCtych w rejestrze zabytków 

a stanowi>cych pierzeje rynku i ulic okreWlonych na rysunku planu odpowiednim symbolem 

graficznym.  

§ 21. Zasady tworzenia nowych wartoWci kulturowych:  

1) nalecy kultywować regionalne formy architektoniczne oraz tradycje materiałowe 

i konstrukcyjne;  

2) nalecy d>cyć do indywidualizowania przestrzennych form zabudowy i zagospodarowania 

przestrzeni publicznych w dostosowaniu do otaczaj>cej zabudowy i krajobrazu historyczno-

kulturowego;  

3) nalecy stosować materiały, wystrój i kolorystykC obiektów budowlanych oraz 

zagospodarowanie i otoczenie terenów w nawi>zaniu do tradycji lokalnych;  

4) nalecy wykorzystywać istniej>ce warunki przestrzenne do tworzenia akcentów i dominant 

w przestrzeni;  

5) nalecy d>cyć do harmonizowania gabarytów zabudowy plombowej z gabarytami otaczaj>cej 

zabudowy.  

ROZDZIAŁ 6 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 

PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH 

PRZEPISÓW.  

§ 22. Teren opracowania nie jest objCty nadrzCdnymi planami ochrony przyrody.  

§ 23. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny górnicze, a takce naracone na 

niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych.  

ROZDZIAŁ 7 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ 

OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY.  

§ 24. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu.  

ROZDZIAŁ 8 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA 

I UbYTKOWANIA TERENÓW.  

§ 25. Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objCty planem pozostawia 

siC w dotychczasowym sposobie ucytkowania.  

ROZDZIAŁ 9 

USTALENIA DOTYCZ=CE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.  

§ 26. 1. Ustala siC tereny z przeznaczeniem na drogi oznaczone na rysunkach planu symbolem 

KD.  
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2. Dla trasy istniej>cej drogi krajowej nr 19 obecnie klasy technicznej GP, po realizacji 

obwodnicy 1KDS ustala siC klasC techniczna Z dla odcinka oznaczonego symbolami 1KDZ 

o nastCpuj>cych parametrach:  

1) istniej>ca szerokoWć pasa drogowego ,  

2) istniej>ca szerokoWć jezdni,  

3) wezły drogowe jednopoziomowe, z zachowaniem zasad okreWlonych w §9 ust. 3 pkt 2 lit.a 

uchwały  

3. Dla dróg klasy technicznej D oznaczonych symbolem 1KDD nastepujace parametry:  

1) szerokoWć pasa drogowego 10 m, z dopuszczeniem zmniejszenia szerokoWci do 6 m 

w sytuacjach istniejacych juc podziałów,  

2) zachować istniej>ce linie zabudowy na terenach zabudowanych lub tec wyznaczone na rysunku 

planu, oraz nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostałej zabudowy 

6 m od krawedzi jezdni, lecznie mniej nic 5 m od linii rozgraniczajacej drogi na terenach 

jeszcze nie zabudowanych,  

3) szerokoWć jezdni 5 m z dopuszczeniem zatok postojowych szerokosci 2 m;  

4. Dla dróg klasy technicznej D, oznaczonych symbolem 2KDD nastepujace parametry:  

1) szerokoWć pasa drogowego do 15 m,  

2) zachować istniej>ce linie zabudowy na terenach zabudowanych, lub tec wyznaczone na 

rysunku planu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej 8 m a dla pozostałej 

zabudowy 6 m od krawedzi jezdni, lecz nie mniej nic 5 m od linii rozgraniczajacej drogi na 

terenach jeszcze nie zabudowanych,  

3) szerokoWć jezdni 5 m z dopuszczeniem zatok postojowych szerokosci do 5 m;  

5. Dla dróg klasy technicznej D, oznaczonych symbolem 3KDD nastepujace parametry:  

1) szerokoWć pasa drogowego 20 m,  

2) zachować istniej>ce linie zabudowy na terenach zabudowanych, oraz nieprzekraczalne linie 

zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostałej zabudowy 6 m od krawCdzi jezdni, lecz nie 

mniej nic 5 m od linii rozgraniczajacej drogi na terenach jeszcze nie zabudowanych,  

3) szerokoWć jezdni 5 m z dopuszczeniem zatok postojowych szerokosci do 5 m;;  

6. W granicach rozgraniczaj>cych dróg KD dopuszcza siC lokalizacjC:  

1) kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sytuowane w strefie Wrodkowej ulicy,  

2) kanałów kanalizacji deszczowej sytuowane w strefie Wrodkowej ulicy,  

3) przewodów wodoci>gowych w odległoWci do 2,5 m od linii rozgraniczaj>cej ulicy,  

4) linii energetycznych NN napowietrzne lub kablowe, w odległoWci do 0,3 m od granicy działek 

po stronie wodoci>gu,  

5) linii telefonicznych kablowych w pasie 0,5 do 2,5 m od linii rozgraniczaj>cej ulicy po 

przeciwnej stronie od wodoci>gu.  
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§ 27. 1. Ustala siC wskaanik parkingów przy obiektach usługowych wynosz>cy 1 miejsca 

parkingowe na 100 m
2
 powierzchni ucytkowej usług, zlokalizowane na terenie U dla usług 

projektowanych.  

2. Ustala siC lokalizacjC parkingów w granicach pasów drogowych lub na terenach 

bezpoWrednio przyległych do drogi o ł>cznej iloWci nie mniejszej nic 200.  

§ 28. Ustala siC zasadC zaopatrzenia w wodC z miejskiej sieci komunalnej. W przypadku braku 

wodoci>gu w terminie zakoMczenia realizacji inwestycji, dopuszcza siC tymczasowe zaopatrzenie 

z własnego ujCcia wody.  

§ 29. W zakresie usuwania nieczystosci stałych i płynnych ustala siC:  

1) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej;  

2) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg i terenów zabudowanych odprowadzane 

powierzchniowo lub za pomoc> kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych lub gruntu, 

powinny spełniać obowi>zuj>ce przepisy i normy szczególne z zakresu ochrony Wrodowiska, 

kanały deszczowe sytuować w pasie drogowym zgodnie z § 23 ust. 7,  

3) lokalizacja kontenerów na odpady stałe powinna spełniać warunki okreWlone 

w obowi>zuj>cych przepisach szczególnych, dotycz>cych miejsc gromadzenia odpadów 

stałych.  

§ 30. 1. Ustala siC zasadC zaopatrzenia w ciepło i w ciepł> wodC ucytkow> z kotłowni 

indywidualnej z wykorzystaniem ekologicznych noWników energii.  

2. W rozwi>zaniach technicznych nowoprojektowanych obiektów nalecy preferować 
rozwi>zania wykorzystuj>ce energiC odnawialn> - zaleca siC stosowanie kolektorów słonecznych 

do przygotowania c.w.u. i wspomagania ogrzewania.  

§ 31. 1. Ustala siC tereny urz>dzeM elektroenergetycznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem E.  

2. Linie elektroenergetyczne NN nalecy sytuować w pasie drogowym zgodnie z § 26 ust.7 

Szafki energetyczne nalecy sytuować w ogrodzeniu zapewniaj>c do nich dostCp od strony ulicy.  

3. Zakłada siC sukcesywn> wymianC istniej>cych, napowietrznych linii SN 15 kV na 

kablowe, na terenie miasta.  

4. Zakłada siC sukcesywn> wymianC istniej>cych, napowietrznych linii SN 15 kV na 

kablowe, na terenie miasta.  

5. Dopuszcza siC lokalizacjC projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz 

z liniami zasilaj>cymi SN 15 kV, zgodnie z nastCpuj>cymi zasadami:  

1) linie napowietrzne prowadzić równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczaj>cych tereny,  

2) linie kablowe prowadzić w pasach drogowych,  

3) ustalenie lokalizacji stacji transformatorowych powinno wynikać z projektu zagospodarowania 

terenu inwestycji lub w pasie terenu przyległym do drogi,  

4) zachować odległoWć od istniej>cego drzewostanu:  
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a) dla linii napowietrznych 15 kV - 5 m,  

b) dla linii kablowych nie mniej nic 1,5 m.  

6. Dopuszcza siC zmianC lokalizacji projektowanych linii SN 15 kV oraz stacji 

transformatorowych, a takce ich iloWci, pod warunkiem, ze nie bCdzie to kolidowało z istniej>cym 

i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zachowane bCd> obowi>zuj>ce w tym zakresie 

przepisy szczególne.  

7. Ustala siC granice strefy ograniczonego ucytkowania terenu od sieci i urz>dzeM 
elektroenergetycznych:  

1) w zabudowie istniej>cej:  

a) od linii SN 15 kV - 7 m od osi linii z przewodów nieizolowanych i 5 m z przewodów 

izolowanych,  

2) w zabudowie projektowanej:  

a) od linii SN 15 kV - 7 m od osi linii,  

3) w poblicu budynku zawieraj>cego materiały łatwopalne lub wybuchowe - trasa linii powinna 

przechodzić w odległoWci najmniej 1,5 krotnej wysokoWci najwycszego słupa spoWród 

najblicszych w stosunku do obiektu chronionego,  

8. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna moce być realizowana w pasach 

drogowych z zachowaniem obowi>zuj>cych przepisów szczególnych dotycz>cych usytuowania 

infrastruktury liniowej w liniach rozgraniczaj>cych dróg.  

9. Przy sytuowaniu stacji transformatorowych nalecy zachować odległoWć od innych 

obiektów, zgodnie z aktualnie obowi>zuj>cymi normami i przepisami.  

10. W przypadku kolizji projektowanych inwestycji z urz>dzeniami elektroenergetycznymi 

nalecy je przebudować na koszt inwestora, a o warunki przebudowy wyst>pić do odpowiedniego 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.  

ROZDZIAŁ 10 

PRZEDSIBWZIBCIA OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY PRZECIWPObAROWEJ.  

§ 32. 1. Ustala siC nastCpuj>ce przedsiCwziCcia w zakresie obrony cywilnej:  

1) w rejonach budownictwa jednorodzinnego nalecy przewidzieć ukrycia typu II wykonywane 

przez mieszkaMców we własnym zakresie w okresie podwycszonej gotowoWci obronnej 

paMstwa,  

2) w budynkach usługowych, ucytecznoWci publicznej i mieszkaniowo-usługowych nalecy 

przewidzieć ukrycia zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi,  

3) istniej>ce studnie nalecy zabezpieczyć przed likwidacj> i zanieczyszczeniem,  

4) odległoWć publicznych studni od budynków mieszkalnych, lub zgrupowaM ludnoWci nie moce 

przekraczać 800m,  

5) oWwietlenie zewnCtrzne ulic i zakładów pracy nalecy przystosować do zaciemniania 

i wygaszania,  

6) przewiduje siC system alarmowania i zawiadamiania mieszkaMców w wypadku zagrocenia 

przez syreny alarmowe o promieniu słyszalnoWci do 300 m,  
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7) układ projektowanych oraz modernizowanych dróg winien spełniać nastCpuj>ce warunki:  

a) zachowanie odpowiedniej szerokoWci dróg, uniemocliwiaj>cych ewentualne zagruzowanie,  

b) poł>czenia z traktami przelotowymi - zapewniaj>ce sprawn> ewakuacjC ludnoWci w okresie 

zagrocenia,  

8) w trakcie przebudowy lub remontów obiektów, nalecy zachować istniej>ce budowle 

i urz>dzenia obronne,  

2. PrzedsiCwziCcia przewidziane w ust 1 pkt. 2, 7, 8. podlegaj> stosownym uzgodnieniom 

lub opiniom Wydziału Zarz>dzania Kryzysowego Podlaskiego UrzCdu Wojewódzkiego.  

§ 33. Ustala siC nastCpuj>ce przedsiCwziCcia w zakresie ochrony przeciwpocarowej:  

1) przy realizacji sieci wodoci>gowej nalecy przewidzieć na terenach zabudowanych odpowiedni> 
iloWć hydrantów dla celów przeciwpocarowych, sytuowanych w odległoWci co ok. 75 m,  

2) przy projektowaniu obiektów usługowych nalecy przewidzieć drogi pocarowe - umocliwiaj>ce 

dostCp do obiektów,  

3) w budynkach projektowanych nalecy przewidzieć niepalne pokrycia dachów,  

4) nalecy d>cyć do eliminacji palnych pokryć dachów na istniej>cych budynkach,  

5) zachowuje siC istniej>ce na obszarze objCtym planem obiekty stracy pocarnej.  

ROZDZIAŁ 11 

PRZEPISY KOLCOWE  

§ 34. Ustala siC jednorazow> opłatC w zwi>zku ze wzrostem wartoWci nieruchomoWci 

wynikaj>cej z opracowania planu, słuc>c> naliczeniu opłaty okreWlonej stawk> procentow> 
w wysokoWci: 30 % (słownie: trzydzieWci procent) dla terenów usług oznaczonych na rysunku 

planu symbolami U oraz terenów usług z towarzysz>c> zabudow> mieszkaniow> UMN i UMW.  

§ 35. Uchyla siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółki 

w granicach administracyjnych i czCWci obszaru gminy Sokółka uchwalony uchwał> nr 

XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 marca 2006 r. w zakresie objCtym zmian> planu, 

okreWlon> na rysunku planu jako obszar opracowania o powierzchni 43,69 ha, objCty niniejsz> 
uchwał>.  

§ 36. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Sokółki.  

§ 37. Uchwała wchodzi w cycie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Jan Zabłudowski
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XLII/325/09 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 12 paadziernika 2009 r.  

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. 

o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie 

Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz 1227) 

Rada Miejska w Sokółce stwierdza, ce w wyniku rozpatrzenia uwag wniesionych do 

przedłoconego do uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i czCWci obszaru gminy Sokółka 

– nie uwzglCdnia siC nastCpuj>cych uwag do planu. 

1) Pan Antoni Cydzik – uwaga dot. zmiany linii zabudowy oraz uwzglCdnienia przeznaczenia 

działek o nr geod. 918; 3339 i 3077/2 pod usługi administracji. Uwagi nie uwzglCdniono  

- liniC zabudowy pierzei od strony ulicy Vciegiennego i Piłsudskiego ustalono jako 

kontynuacjC linii zabudowy budynków znajduj>cych siC na działkach s>siednich. Działki  

o nr geod. 918; 3339 i 3077/2 przeznaczone s> w planie pod teren usług nieuci>cliwych 

nieokreWlonego profilu oznaczone symbolem U. Usługi administracji mieszcz> siC wiCc 

w tym zapisie.  

2) Pan Stanisław Kozłowski – uwaga dot. zmiany przeznaczenia terenu u zbiegu ulic 

Białostockiej i D>browskiego z UMW na UH. Teren połocony w s>siedztwie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej. Proponowany zapis 

uwzglCdnia projektowe standardy urbanistyczne dla miasta o skali Sokółki. Wprowadzenie 

zabudowy usługowej z towarzysz>c> zabudow> mieszkaniow> wielorodzinn> jest 

rozszerzon> ofert> w stosunku do samej zabudowy usługowej.  

3) Pan Andrzej Dutkowski – uwaga dot. zmiany linii zabudowy, zapis dotycz>cy utwardzenia 

terenów 4ZP oraz zmianC przeznaczenia działek 912; 913. pod zabudowC usługow>.  
Nie uwzglCdniono zmiany przeznaczenia działki 912, uwagi dotycz>cej utwardzenia 

terenów 4ZP. Działka o nr geod. 913 przeznaczona jest pod usługi nieuci>cliwe 

nieokreWlonego profilu.  

 

Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XLII/325/09 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 12 paadziernika 2009 r.  

SPOSÓB REALIZACJI  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka  

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717, ze zm.) Rada Miejska 

w Sokółce stwierdza, ic nie zachodzi koniecznoWci realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, gdyc zmiana planu nie przewiduje 

nakładów na infrastrukturC wynikaj>cych z uchwalenia planu.  


